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Különleges eseményre gyűltek össze a Strongaa  Management sportolói és edzői, egy közönségtalálkozóval 

egybekötött fotókiállítás keretében mutatták be a közelmúltban róluk készült fotósorozat legjobban sikerült darabjait. 

A képek még nekik is sok újat meséltek.  

  

„Egy este a bajnokok között” címmel invitálták a bemutatóra az érdeklődőket a szervezők, a főszereplők névsora pedig már 

önmagában is garancia volt a sikerre. Sugár Tímea, Krajnyák Zsuzsanna, Berki Krisztián, Szilágy Áron, Kasza Róbert, Szarka 

Ákos, valamint Bernek Péter és edzője, Nagy Péter személyesen tisztelte meg a kiállítást, melynek darabjai mindaddig előttük 

is rejtve maradtak. Rajtuk kívül Sors Tamás volt még részese a heteken át tartó izgalmas munkának, ő azonban dohai 

edzőtáborozása miatt csak lélekben – és a fényképeken – tudott jelen lenni a rendezvényen. 

Az est apropóját adó lenyűgöző képeket Sári Ruth fotóművész készítette a sportolókról bevetés közben. Az Afrikát is megjárt, 

eredetileg természetfotós művész új kihívásokat keresve jutott el az edzések és versenyek végeláthatatlan körforgásáig. 

Azonban, mint mondja, a feszített tempójú, de tartalmas munka végére számos közös pontot vélt felfedezni legnagyobb 

kedvencei, a madarak és legújabb modelljei, a sportolók mozgásvilágában.   

A művész kiállítást megnyitó élménybeszámolójából többek között azt is megtudhattuk, hogy egy forgalmas atlétika pálya vagy 

egy sötét edzőterem semmivel sem könnyebb terep, mint a szavannák világa. A hajnali órákban kezdődött medenceparti 

fotózáson például hamar kiderült, hogy Bernek Péter arcát szinte lehe tetlen elkapni úszás közben, hiszen mindössze két 

levegővétellel átér egyik faltól a másikig. A vívók esetében pedig a sisak rejti el a sportoló legkifejezőbb testrészét. Mind ezt 

csak fokozza, hogy a védőfelszerelésen olyan halvány betűkkel szerepel viselő jének neve, hogy egy laikus fotós pillanatok 

alatt képes szem elől téveszteni alanyát. De Szarka Ákos street workouter sem könnyítette meg Sári Ruth dolgát, hiszen ő 

tipikusan az a csendes sportoló, akivel edzés közben szinte lehetetlen kommunikálni.   

A nehezített pálya ellenére azonban igazi kincsekre lelt a fotóművész a több ezer fotó válogatása közben. A kiállított darabok 

egyike például – Szilágyi Áron számára is újdonságként – azt hivatott igazolni, hogy a kardvívó a mérkőzések utáni 

kézfogásnál rendre lehunyja a szemét. Sári Ruth egyébként vélhetően egy sporttudományi felfedezés alapjait fektette le 

munkájával, hiszen ugyanezt a jelenséget figyelte meg Krajnyák Zsuzsanna kerekessszékes vívó asszói után is. Igazán 

különleges Bernek Péter és edzője egyik  közös képe, mellyel a kettőjük között érezhető tisztelet és szeretetet sikerült 

láthatóvá tenni. Az utókor számára pedig megörökítésre került Nagy Péter „szánalmas arca” is, melyet tanítványai az 

uszodából már nagyon jól ismernek. De a mindig mosolygós Berki Krisztiánt is új oldaláról mutatta be a kiállítás, ahogyan a 

lóról leszállva, végletekig kimerülten mered maga elé. Kiderült az is, hogy a kapusedzőként tevékenykedő Sugár Tímea 

mimikája fotós szemmel nézve – is – gyönyörű, illetve hogy mikor a kapuban  állva előre dobja a labdát, önkéntelenül is kitátja 

a száját. De a fotós és alanya közti kapcsolatról a legtöbbet talán az árulja el, hogy a Kasza Róberttel való közös munka utá n 

a művész bátran jelentette ki: ő már jobban ismeri az öttusázó arcát, mint a  legközelebbi családtagjai. 

Forrás: http://www.presztizssport.com/ 

  

 

 

http://www.presztizssport.com/cimkek/strongaa
http://www.presztizssport.com/

